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Jak dobrze wybrać

90-metrowy Plac Unii ma być gotowy w marcu 2013 roku

NAUKA I PRACA
Studia podyplomowe
są okazją do zdobycia
nowej wiedzy i umiejętności. Mogą też
być atutem przy
poszukiwaniu pracy.
bStr. 5

NamiejscuSupersamu
Do wieżowca mają wrócić kupcy z Supersamu.
Koniec budowy Placu
Unii planowany jest
na marzec 2013 roku
Joanna Burkot

„PolskaTheTimes”
Natrójkątnejdziałcemiędzyulicami Waryńskiego, Puławską
a Batorego pracują robotnicy.
Tam,gdziekiedyśstałniezwykle
nowatorski – jak na czasy PRL
– Supersam, powstaje nowoczesne centrum biurowo-handlowe. Inwestorem jest spółka
Nowy Plac Unii, w skład której
wchodzą: BBI Development NFI
SA i Liebrecht & Wood. Dużą
częśćbudynkuzajmąpowierzchniebiurowe,anakondygnacjach
-1, 0 i +1 zostaną usytuowane
sklepy, kawiarnie i punkty usługowe.–Zauważamydużezainteresowanie, zarówno powierzchnią biurową, jak i galerią – mówi
Rafał Szczepański, prezes firmy
Juvenes i wiceprezes BBI Development NFI SA.
Budynek został zaprojektowany przez jednego z najwybitniejszych polskich architektów,
prof. Stefana Kuryłowicza. – Nie
będzie to na pewno trywialny
biurowiec ze szkła i aluminium
– mówi Rafał Szczepański.
– Wdzieleprof.Kuryłowiczaodnajdujemy silne inspiracje bu-

dynkamiwysokościowymizNowego Jorku i Chicago z początku
XX w. – dodaje prezes.
Wieżowiecpowstajewmiejscu
zburzonegoSupersamu,któryze
względu na nowatorską konstrukcję wpisano na listę dóbr
SAPR. Był to pierwszy tego typu
sklep w Polsce, jego autorem był
Jerzy Hryniewiecki, ten sam,
który projektował Stadion Dziesięciolecia i katowicki Spodek.
Cztery lata temu powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
nakazał zamknięcie hali – dach
groził zawaleniem. Późniejsze
prace prowadzone podczas rozbiórkipotwierdziłykatastrofalny
stan konstrukcji.
Wieżowiec zaprojektowany
przezwybitnegoprofesoratodoskonały pomysł. Według architekta taka dominanta urbanistyczna była potrzebna w tej
części miasta. Wysokościowiec
doskonale domknie oś widokową ulicy Puławskiej. Podobnego zdania jest Rafał Szczepański. – Budynek doskonale
wypełni przestrzeń pomiędzy
placem Unii Lubelskiej, ul. Marszałkowską a ul. Puławską, domykającprzestrzeńpublicznątak
ważnego placu, jakim jest historyczny plac Unii Lubelskiej
– mówi.
Wieżowiec Plac Unii zobaczymywmarcu2013r.Kosztprac
wyniesie ok. 300 mln zł.

Euro na kliknięcie myszką
FINANSE Coraz więcej
Polaków decyduje się
na kupno lub sprzedaż walut za pośrednictwem portali
internetowych.
Najczęściej w sieci
wymieniamy euro,
dolary amerykańskie
i funty. bStr. 7

Wybieramy drukarkę

Wieżowiec Plac Unii będzie bardzo nowoczesny

FOT. MAT. PRAS.

NOWE TECHNOLOGIE
Dobrej klasy drukarka
powinna zapewniać
idealną jakość drukowanych dokumentów
i zdjęć. Nie powinna
też szkodzić naszemu
zdrowiu. bStr. 9

OtwarcieCentrumNauki„Kopernik”przesunięte

„Latowmieście”dlaciekawychświata

arszawiacy, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie
W
będą mogli cieszyć się Centrum

ałychmiłośnikówhistoriizapraszamy na „Królewskie
M
spacery: w stronę Europy”. To

Nauki„Kopernik”już3września.
Obiekt zostanie otwarty dużo
później, ale można się tego spodziewać jeszcze jesienią. Skąd
opóźnienie? Jak mówi Aneta
Prymaka, rzeczniczka prasowa
Centrum Nauki „Kopernik”,
wcześniej podawany termin
otwarcia był wariantem bardzo
optymistycznym.–Centrumcieszy się gigantycznym zainteresowaniem, więc zależy nam
natym, żeby otworzyć je jak najszybciej – wyjaśnia. Montaż eksponatów po zakończeniu budowy potrwałby aż do zimy. Postanowionoskrócićtenczasijuż

Centrum Nauki „Kopernik”
zacznie działać dopiero
w listopadzie
FOTO MAT.PRAS.

podczas budowy zacząć montowanie elementów wystaw. Prace
miały się rozpocząć 1 czerwca,
jednak ze względu na powódź
ruszyły dopiero 22 czerwca. Ponadto okazało się, że zgranie
kilku ekip, które jednocześnie
pracowaływbudynku,jesttrudnym zadaniem.
Kiedy więc możemy spodziewać się otwarcia? Odbiór ma się
zakończyć 31 sierpnia. Wtedy
przyjadą z Holandii i Niemiec
tiry wszystkie eksponaty, ich
montaż potrwa do sześciu tygodni, aprzez kolejne cztery eksponaty będą testowane. Oznacza to, że centrum mogłoby zostać otwarte w listopadzie.
IB

cyklplenerowychdziałańkulturalnych i edukacyjnych, związanych z historią Polski – od dynastiiJagiellonóważdoczasówcara
Aleksandra I. Najmłodsi dowiedzą się ciekawostek o polskim
dworze – co jadł król i jakie potrawy były najpopularniejsze
w przeszłości, czy w zamkach
możnabyłosięzgubićiczywPolsce zdarzały się królewny uwięzione w wieży.
Nie zabraknie też opowieści
o bohaterskich rycerzach i damach ich serc. W formie zabawnych anegdotek najmłodsi dowiedząsię,naczympolegałami-

łość dworska i jak rycerze uczyli
siępisaćmiłosnewiersze.Będzie
też okazja, by dowiedzieć się, jakie tańce panowały na królewskich parkietach i jak trudno
było zapamiętać do nich kroki.
Dzieci same przekonają się, że
nie było to wcale takie proste, bo
na królewskich dworach tańczono setki różnych tańców.
Do każdego z nich trzeba było
opanować szereg figur, a z tym
nawet królowie mieli spory kłopot. Część tańców najmłodsi
będą mogli obejrzeć, a niektórych także się nauczą.
Będzie można także zwiedzić
ZamekKrólewski,aprzewodnicy
oprowadzą też po Arkadach
Kubickiego.Zajęciaodbywająsię

wkażdąwakacyjnąśrodę,początek o godz. 10.
Przygotowano też coś dla małych łakomczuchów – zajęcia,
którenaucząnietylkojaksmacznie, lecz także zdrowo jeść.
„Wiem,cojem!”tozajęciazgotowania, urozmaicania posiłków
i ich komponowania. Dzieci dowiedząsię,jakważnejestśniadanie i dlaczego nie można go pomijaćwcodziennejdiecie.Dietetycy doradzą też, czym zastąpić
tradycyjną kanapkę, aby drugie
śniadanie nie tylko zaspokoiło
głód, ale też dostarczyło przyjemności kubkom smakowym.
Zajęciatrwająok.1,5godz.Informacje na www.lato.warszawa.pl.
MS
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Złap ArtPark zaprasza na koncerty, filmy i tańce
Echo
Miejsca, w których dostaniesz gazetę
rondo: Daszyńskiego, ONZ, de Gaulle’a,
Starzyńskiego, Żaba, Wiatraczna
metro: Świętokrzyska, Wilanowska,
Wierzbno, Dw. Gdański, Służew, Centrum, Politechnika, Stokłosy, Imielin,
Natolin, Kabaty, Młociny
ul. Świętokrzyska/Nowy Świat
pl. Bankowy
al. Solidarności/Jana Pawła
ul. Towarowa/Solidarności
Arkadia
al. Wilanowska/Niepodległości
Pole Mokotowskie
ul. Rakowiecka/Puławska
ul. Czerniakowska/Gagarina
PKS Marymont/Żeromskiego/róg Marymonckiej
Hala Marymont/Marymoncka
pl. Wilsona
ul. Postępu/Marynarska
Galeria Mokotów
Domaniewska/Wołoska
al. Lotników/Wałbrzyska
ul. św. Bonifacego/Sikorskiego
ul. Dźwigowa/Połczyńska
ul. Wolska/Tysiąclecia
ul. Powstańców Śląskich/Górczewska
Powstańców Śląskich/Wrocławska
(McDonalds)
Dworzec Zachodni
pl. Zawiszy
PKP Centralny
Rotunda
pętla tramwajowa Okęcie
ul. Żwirki i Wigury/Racławicka
Banacha/Żwirki i Wigury
ul. Grójecka/Bitwy Warszawskiej
pomnik Lotnika
pl. Na Rozdrożu/Belwederska
Dworzec Wileński
ul. Rembielińska/Kondratowicza
ul. Zamojskiego/Zieleniecka
ul. Grochowska/Zamieniecka
ul. Saska/Stanów Zjednoczonych
Bora-Komorowskiego/Fieldorfa
Broniewskiego/Reymonta
Włościańska/Broniewskiego
Armii Krajowej/gen. Maczka

bWARSZAWSKIFLESZ
MUZYKA Dziś o godz. 20
w Mandali (ul. E. Plater 9/11) zabrzmi
mieszanka funku i rapu w wykonaniu zespołu 22 pm. Koncert będzie
wyjątkowy, bo ostatni raz muzycy
zagrają w tym składzie. Jeden z nich
– Jan – wybiera się w podróż, z której
wróci za rok. Start o godz.20.
BP

bTURNIEJ TENISOWY

Sztukawparku
Wciąż działa najbardziej kulturalny park
w stolicy, czyli park im.
Rydza-Śmigłego.
Będzie się działo!
Marta Szafran

redakcja.warszawa@echomiasta.pl
Tydzień rozpocznie się od mocnego uderzenia. Na scenie ArtParku wystąpi Jolanta Litwin-Sarzyńska,zmonodramemmuzycznym „Moja mama Jenis”.
Spektakl mówi nie tylko o legendarnej Jenis Joplin, lecz także
o współczesnej, młodej kobiecie,
która na pozór odniosła sukces,
alejejrozliczeniesięzdotychczasowym życiem budzi demony:
kompleksy wyniesione z domu,
nieudanemałżeństwo,dziwnerelacje z matką. Monodram jest nie
tylko popisem aktorskim, lecz

także wokalnym. Początek
ogodz. 19.
Wtorkowy wieczór 17 sierpnia
będziespotkaniemzpiosenkąrosyjską. Na początek recital Leonida Volodki „Wyższe uczucia”,
który pokazuje różne oblicza rosyjskiej muzyki. Wprogramie rosyjskie ballady, utwory Włodzimierza Wysockiego, własne
utwory Volodki oraz przeboje radzieckiej sceny. Będzie można
przypomnieć sobie dawne czasy,
zwłaszczażeporecitaluodbędzie
się wieczór taneczny w rytmie
przebojówradzieckiejestrady.Nie
zabraknie też stoiska Babooshki,
gdzieserwowanebędąprzysmaki
rosyjskiej kuchni. Początek
ogodz. 19.
W środę będzie można posłuchać pieśni, arii i duetów operetkowychwwykonaniuMałgorzaty
Długosz,IrenyJezierskiejorazWi-

bKRZYŻÓWKA „ECHA MIASTA”

toldaMatulki.Zapraszamyogodz.
19. W czwartek nie będzie już tak
poważnie,przygotowanobowiem
projekcjęczeskiegofilmu„Młode
wino”. Zobaczymy, co może się
zdarzyć podczas odwiedzin morawskichwinniciwiniarni.Początek seansu o godz. 20.30. W piątkowy wieczór (o godz. 19.30)
nascenęwyjdziezespółBeltaine.
Kapela gra mieszankę muzyki
współczesnej z tradycyjną muzykąceltycką.Glendalough,czyli
zespół, który wystąpi na koniec
wieczoru, uraczy nas pokazem
tańcairlandzkiego.Jedenznajbardziej wyczekiwanych koncertów
tegorocznegoArtParkuodbędzie
się w sobotę. Na scenę wyjdzie
Natu, czyli Natalia Przybysz z zespołem.Będziemożnaprzekonać
się, jak na żywo brzmi jedna
zczłonkińzawieszonegozespołu
Sistars.Więcejnawww.dks.art.pl.

W poszukiwaniu nowych mistrzów
Już dzisiaj, na kortach Warszawianki
rusza 43. Międzynarodowy Turniej
Tenisowy Kadetów Microsoft o Puchar
Bohdana Tomaszewskiego. Dla mło-

dych adeptów tenisa to ważne wydarzenie. W turnieju wygrywała m.in.
Agnieszka Radwańska (2004 r.).
MS

bHOROSKOP NA DZIŚ
BARAN 21.03–20.04
Możesz sobie pozwolić
na delikatny flirt. Poprawi
Ci nastrój i rozluźni atmosferę.

BYK 21.04–21.05
Panuj nad swoimi emocjami. To nie jest dobry czas
na poważną rozmowę z partnerem.

BLIŹNIĘTA 22.05–20.06
Nadszedł czas, żebyś
pogodził się ze swoim
wrogiem. On nie żywi już urazy.

RAK 21.06–22.07
Okaż ukochanej osobie,
jak bardzo jest Ci bliska.
Nie wstydź się czułości.

LEW 23.07–22.08
Nowo poznana osoba
może okazać się bardzo
ważna. Poświęć jej trochę czasu.

PANNA 23.08–22.09
Nie pozwól, by ogarnął Cię
zły nastrój. Osiągnięcie
sukcesu wymaga trochę czasu.

WAGA 23.09–23.10
Zaufaj intuicji. Z pozoru
nieprzemyślana decyzja
może okazać się najkorzystniejsza.

SKORPION 24.10–21.11
Odetchnij trochę. Zyska
na tym nie tylko Twoje
zdrowie, lecz także samopoczucie.

STRZELEC 22.11–21.12
Wprowadź dziś w życie
pomysł, który od dawna
chodził Ci po głowie.

KOZIOROŻEC 22.12–19.01
Potrzebujesz porady
osoby bezstronnej. Rzuci
ona nowe światło na sytuację.

WODNIK 20.01–18.02
Nie bój się przecierać
nowych szlaków. Tłum nie
zawsze ma rację.

RYBY 19.02–20.03
Zbierzesz dziś plony
z tego, co zasiałeś.
Możesz być z siebie zadowolony.
0806938/00
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José Torres udowadnia, że z rodziną dobrze wychodzi się nie tylko na zdjęciach

Muzykatomojeżycieipasja
Z José Torresem,
kubańskim muzykiem
mieszkającym w Polsce, rozmawiamy o najnowszym albumie.
Ma Pan na swoim koncie mnóstwo
płyt,pamięta Pan,ile dokładnie?
Autorskich mam dwie, ale tych,
na których wystąpiłem, nie potrafię zliczyć. Kiedyś próbowałem, ale okazało się, że o jednej
zapomniałem. Ale mam ich już
na koncie ok. 50
Pana najnowszą płytę „Torres Salsa
Festival”można określić mianem rodzinnej – oprócz Pana występuje
jeszcze trójka Torresów – Pana syn,
kuzynka i siostrzeniec...
Toprawda.AlinaTorres,mojakuzynka, to znakomita aranżerka
i kompozytorka. Fernando del
Rio Torres to z kolei megatalent,
występujeznajpopularniejszymi
kapelaminaKubie,aTomek,mój
syn,tobardzoutalentowanyperkusista salsowy w Polsce.
Podobno ze swoją kuzynką zobaczył
się Pan po kilkudziesięciu latach
przerwy?
Dokładnie. A jeszcze niedawno
nawet nie wiedziałem, że jesteśmy spokrewnieni. Słyszałem
o niej, że to świetna kubańska
aranżerka, ale nazwisko Torres
jestwkrajachhiszpańskojęzycznychbardzopopularne,więcnawet nie skojarzyłem. Ale już
pokilkumejlachikiedyzobaczyłem jej zdjęcia, wiedziałem, że to
ona. Bez żadnych wątpliwości.
Wyglądała niemal identycznie
jak jedna z moich ciotek.
Długoniemiałemzniąkontaktu,
naszerodzinypokłóciłysię,kiedy
my byliśmy jeszcze dziećmi. Zachowałem tylko wspomnienie
z dzieciństwa, kiedy Alina gra
na pianinie, jej rodzice śpiewają,
ajamałymipałeczkamiwybijam
rytm. Ale przez te wszystkie lata
nawet nie wiedziałem, czy to
wspomnieniejestprawdziwe,czy
to tylko moja wyobraźnia. Alina
potwierdziła, że tak było naprawdę.
A jak wyglądała współpraca z siostrzeńcem?
To ciekawe, ale jeszcze się nie
spotkaliśmy, na płycie wykorzystałemjegonagrania.Narazienie
możewyjechaćzKuby,pozatym
– jak już wspomniałem – występuje z popularnymi zespołami
naKubie,niebardzomiałbyczas.
Ale mimo że nie spotkaliśmysię,
a jego utwory wykorzystałem
wmojejpłycie,świetniesiękomponują, tak jakbyśmy razem
nadnimipracowali.Tochybanaj-

José Torres ma na koncie kilkadziesiąt albumów nagranych z innymi artystami, teraz wydał drugi album autorski

lepiej świadczy o tym, że kochamy podobne rytmy.
Wydaje się, że jest Pan spełnionym
człowiekiem,którymuzycznie osiągnął chyba jużwszystko.Znajduje Pan
motywację do kolejnych płyt?
Tak, oczywiście. Chcę nagrać
płytę z klasyczną kubańską muzyką. Taki trochę powrót do korzeni, coś w stylu Buena Vista
Social Club, ale nie do końca.
Będzie Pan współpracował z kubańskimi muzykami?
Nie, dlaczego. Polscy są równie
dobrzy,wszystkiegosięnauczyli,
dobrzeczująterytmy,więcwsumieniewidzępotrzebyzastąpienia ich rodowitymi Kubańczykami. To podobna sytuacja jak
z tańcem. Kubańczycy mają go
wekrwi,taniecjestdlanichnaturalnym ruchem. Polacy muszą
przełamać pewną barierę, ale
kiedyjużtozrobią,sąwtańcunaprawdę świetni. Zwłaszcza polskie kobiety znakomicie się ruszają,mająwyczucierytmu.Najlepszy na to dowód to to, że
wkonkursachtańcaorganizowanych na Kubie Polacy potrafią
wygrać z rodowitymi Kubańczykami.Jeślijużnaucząsiętańczyć,
wydaje się, że taniec jest w ich
sercu. I podobnie jest z muzy-

kami. Kiedy już nauczą się grać,
robiątoznakomicie–jakbyrobili
to od zawsze. Już nagrywałem
kubańską muzykę z Polakami
iwniczymnieustępowaliKubańczykom.
Podobno także drugi Pana syn jest
związany z muzyką?
Filip studiuje na Akademii Muzycznej w Katowicach. Pracował
ostatnio przy pierwszym w Polsce musicalu salsowym w chorzowskimTeatrzeRozrywki.Iza,
moja żona, odpowiadała za sce-

JoséTorres
wydałdrugi
autorski
album
nagrany
wspólnie
zrodziną

nariusz i reżyserię, sama wymyśliła fabułę. Można powiedzieć,
że to takie rodzinne przedsięwzięcie.
„Jak brama” to opowieść o salsie,
którą główna bohaterka Jadzia
poznaje razem z widzami. We
śnieafrokubańskiduchprowadzi
ją przez cały świat i pokazuje jej
różneobliczategotańca,zwłaszcza te najbardziej znane – w Nowym Jorku czy Los Angeles.
Ale wbrew pozorom nie jest to
opowieśćohistoriisalsy,bardziej
o tolerancji i potrzebie otwarcia
się na inne kultury. Tytułowa
bramajestsymbolemwyjścianaprzeciw czemuś nowemu. To, co
nieznane,budziwnaslęk,aprzecież otwarcie się na inne kultury
ipoznanieichznaczniewzbogaci
naszą.
Ludziemająsobiedużodozaoferowania, ale żeby tak się stało,
muszą przestać się bać, wyjść
do innych.
Planujecie wystawić musical w Warszawie w najbliższym czasie?
Pókico,jeszczenie,aleniemożna
tegowykluczyć.Możejakudasię
nam przeprowadzić do Warszawy,ajużzaczęliśmyczegośtu
szukać, to się uda. Ale na razie
mieszkamy we Wrocławiu
i trudno zająć się wszystkim

na odległość. Każde przedsięwzięcie wymaga ogromnie dużo
czasu. Trzeba być przy wszystkim, żeby wszystkiego dopilnować, żeby wszystko było zapięte
naostatniguzik.Dopókiniebędę
na miejscu, trudno będzie mi to
zorganizować. Ale zachęcam
do odwiedzenia mojej strony
internetowejwww.torres.com.pl,
tamznajdująsięwszystkieinformacje, o planowanych koncertach i płytach.
Zastanawiał się Pan kiedyś,czym by
się zajmował, gdyby nie był muzykiem?
Myślałem o tym kiedyś, ale nie
potrafię podać odpowiedzi.
Mamtoszczęście,żemuzykajest
mojąpasją,moimżyciemimoim
hobby. Nie jestem muzykiem
tylko dlatego, że to moje hobby.
Na tej samej zasadzie mógłbym
spróbować swoich sił w tenisie.
Lubię w niego grać, to swego rodzaju hobby. Ale gram w niego
bo dbam o swoją formę, nie dlatego, że czuję jakiś wewnętrzny
przymus. A tak jest z muzyką.
Poprostumuszęgraćinaszczęście jestem w stanie się
z niego utrzymać. Kiedy jestem
nascenie,wszystko,comnieotacza, przestaje mieć znaczenie.
Jest tylko muzyka. Tak jakbym

FOTO MAT.PRAS.

przechodził na drugą stronę lustra, muzyka to mój równoległy
świat.
A czy w Pana rodzinie ktoś był muzykiem?
Mój tata grał, ale nie zawodowo.
Muzyka była jego hobby, występował w jakichś zespołach, ale
zarabiał na życie inaczej. Można
powiedzieć,żetoonzaraziłmnie
miłością do muzyki.
Nagrywał Pan z wieloma artystami,
często z różnych gatunków muzycznych. Czy jest jakaś płyta, którą
wspomina Pan najczęściej?
W sumie nie. Wszystkich artystów, z którymi współpracowałem,bardzocenię.Zgadzałemsię
na współpracę, kiedy wiedziałem, że znajdziemy wspólny język. Każdy z tych muzyków coś
mi dał.
Jest Pan popularny,ale jednocześnie
nagrywa Pan to, co lubi. Nie poszedł
Pan na łatwiznę...
I bardzo mnie to cieszy. Wszystko, co robię, robię w zgodzie ze
swoimsumieniem.Dobrze,żeludzie cenią moją muzykę. Nie potrafiłbymgraćnp.discopolozkubańskimiwstawkamiinatymzarabiać. Nic by z tego nie było.
Maria Kuźniar
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Muzeum Narodowego nie stać na klimatyzację, pracownicy drżą o eksponaty

Upałyzabójczedlasztuki
W muzeum nie ma
systemu klimatyzacji,
a temperatura często
przekracza 30 stopni
Celsjusza.
Irmina Rozmus

„PolskaTheTimes”
Upał, który stanowi niebezpieczeństwo dla dzieł sztuki, i brak
centralnego systemu klimatyzacji,którymógłbyzapobieczniszczeniom – z takimi problemami
boryka się Muzeum Narodowe
w Warszawie. Zbyt wysoka temperatura,przekraczającaczasem
nawet 30 stopni, sprawia, że naruszona zostaje struktura wielu
dzieł sztuki, a wosk, który znajduje się na obrazach olejnych,
ulega zmiękczeniu.
– Wysoka temperatura ma
szkodliwy wpływ na znajdujące
się w naszym muzeum zbiory.
Każdy obraz reaguje na zmianę
klimatu i wilgotności inaczej.
Brakcentralnegosystemuklimatyzacji nie jest nowym problemem, borykamy się z nim
od wielu lat – mówi Katarzyna
Wakuła, rzeczniczka prasowa
Muzeum Narodowego.
Obecnieklimatyzacjaznajduje
sięjedyniewGaleriiWystawCzasowychorazwGaleriiMalarstwa
Włoskiego. Muzeum wyposa-

żonejesttakżewspecjalnenawilżacze powietrza, które znajdują
sięwGaleriiMalarstwaPolskiego.
Potrzebysąoczywiścieznacznie
większe.
– Stosowane przez nas środki
zaradcze polegają m.in. na wapnowaniu lub ofoliowywaniu
okien. Obecnie specjalne przeciwsłoneczne folie znajdują się
nazewnętrznychświetlikachdachowychoraznaoknachwGalerii Sztuki Starożytnej. W celu
ochrony zbiorów stosujemy też
klimatyzatory przenośne. Są to
jednakdziałaniaowyłączniedoraźnymcharakterze–dodajeKatarzyna Wakuła.
NajgorszasytuacjajestwGalerii Sztuki Zdobniczej, która
mieścisięnanajwyższejkondygnacji. Temperatura w upalne dni
sięga tam nawet 34 stopni.
–NadzieńdzisiejszyMuzeum
nie posiada środków na zakup
iinstalacjęsystemuklimatyzacji.
Koniecznejestprzeprowadzenie
generalnego remontu obiektu
polegającego m.in. na wymianie
okien, a także modernizacji instalacjielektrycznejicentralnego
ogrzewania.Pracemusząbyćwykonane stopniowo. Szukamy
sponsorów, którzy mogliby nas
wesprzeć finansowo. Pracujemy
nadwnioskiemoprzyznaniedotacji ministerialnych. Jeśli tylko

znajdąsięfundusze,jesteśmygotowi przystąpić do remontu budynku, a następnie instalacji systemuklimatyzacjijeszczewtym
roku– mówi Katarzyna Wakuła.
–Naczaspracremontowo-instalacyjnych ze zwiedzania byłyby
wyłączone galerie stałe, ale dostępnedlazwiedzającychbyłyby
wystawyczasowe.Remontstworzyłby ponadto szansę na przywrócenie projektu Stanisława
Zamecznikaoraznaprzewieszenie galerii w związku z nową
strukturą MNW. Jest to dla nas
idealny moment, zważywszy
na fakt, iż w 2012 r. w naszym
muzeum odbędą się obchody
rocznicowe – dodaje.
Warszawiacy są zbulwersowanitąsprawą.–SkoroMuzeum
Narodowe nie ma pieniędzy
naklimatyzację,toażbojęsiępomyśleć, jaka sytuacja jest w innychmuzeach,naktóreprzeznaczane są mniejsze środki – mówi
panMarian,którynazywasiebie
historykiem amatorem. PrzytakujemupaniKrystyna,emerytowana nauczycielka, która często
przychodziła do muzeum z wycieczkami szkolnymi. – Przykro
na to wszystko patrzeć. Dzieła,
które przetrwały setki lat, mogą
sięterazzupełniezniszczyćtylko
dlatego, że nie ma pieniędzy
na klimatyzację – załamuje ręce.

Wysoka temperatura zagraża obiektom muzealnym

NaukowcyzITPsprawdząstanwałów
Akcja potrwa do 10 listopada, a specjaliści przebadają w sumie 84 km wałów
Anna Wolska

„PolskaTheTimes”
o przejściu trzech fal powoP
dziowych przez Warszawę
nadszedłwreszcieczasnasprawdzenie stanu wałów przeciwpowodziowych. We wtorek
10 sierpnia ruszyły badania,
które mają ustalić, czy struktura
wałów nie została w żaden sposób uszkodzona.
Badania prowadzi Instytut
Technologiczno-Przyrodniczy.
Pracownicy instytutu w pierwszej kolejności sprawdzą stan
WałuZawadowskiego,ponieważ
jego konstrukcja w dużej mierze
została nadwątlona. Naukowcy
wsumieprzebadają84kmwałów
po obu stronach Wisły, m.in.
w Wawrze, na Mokotowie, Pradze, w Jabłonnie i innych miejscowościach aż do samego Płocka.Zawytyczenietrasyodpowiedzialnibędągeodeci.Pracownicy
instytutubędąpobieraćodwierty
ipróbkionienaruszonejstrukturze do szczegółowych badań,

Przez Warszawę przeszły niedawno trzy fale powodziowe.
Czas sprawdzić, jak bardzo ucierpiały wały
FOTO E. GANC

które będą prowadzone w laboratorium.Próbkibędąpobierane
z elementów międzywala oraz
zawala. Prowadzone są również
badaniasondą,którapowywierceniu odwiertu będzie wpuszczana w głąb wału w celu ukazania obrazu jego uszkodzeń.

Zdaniem dr. Piotra Filipowicza
z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, jeśli coś ze
strukturą wału będzie nie tak,
naukowcy zobaczą to gołym
okiem. Wszelkie szczeliny, suwy
orazotworybędąznaczyły,żeistnieje prawdopodobieństwo, że

wałmożeniewytrzymaćkolejnej
fali powodziowej. Końcową opinięjednakbędziemożnauzyskać
dopiero po szczegółowych badaniach laboratoryjnych. Pracownicyinstytutuprzeprowadzą
też szereg rozmów z mieszkańcami, którzy najlepiej wiedzą,
gdziewichokolicybyłyprzesiąki
wałów.
Badania i ocena stanu warszawskichwałówprzeciwpowodziowychbędątrwałyażdo10listopada.Zdaniemnaukowcówto
bardzo mało czasu. Jeżeli maszyny trafią na trudności, np.
na kamień, trzeba będzie przenieśćsondęipowtórzyćbadanie
w innym miejscu.
Badania takie standardowo
przeprowadzane są co pięć lat,
jednak – jeżeli wystąpi powódź
– procedura powinna zostać
powtórzona bezpośrednio po jej
ustąpieniu.Jeśliokażesię,żewały
są w złej kondycji, mają rozluźnioną strukturę, trzeba będzie je
dogęścić. Na szczęście istnieje
wiele metod naprawy wałów.

FOT. ROBERT KOWALSKI

Pantomimaciągleżywa
środęwteatrzeNaWolirozW
pocznie się dziesiąta już
edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu trwającego
do 29 sierpnia. Nafestiwalu wystąpią grupy z różnych stron
świata, tj. z Puerto Rico, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Włoch, USA,
Czech i oczywiście z Polski.
Po raz pierwszy w historii festiwaluspektaklebędąsięodbywać
takżewplenerze.–Sztukateatru
pantomimy pomimo upływającychlatstarasięipotrafiwyrazić
pozasłowaminiepokój,zagubienie, a także radości człowieka
współczesnego – mówi Bartłomiej Ostapczuk, dyrektor artystyczny festiwalu.
Pierwszyfestiwalowyspektakl
wpiątek,20sierpnia.Zanimjednak będziemy podziwiać występy,będziemożnawziąćudział
wnajwiększychwkrajuwarsztatachpantomimy.Wtymrokuzaproszonoartystów,którzyreprezentują różne gatunki pantomimy.
– Ciało fizyczne jest materialnymodzwierciedleniemwnętrza
człowieka – jego wrażliwości,
światopoglądu, nastawienia do

siebie, innych ludzi, świata, całego życia. Dobrymi aktorami
pantomimy stajemy się, gdy grając konkretną rolę sceniczną,
świadomie potrafimy poprzez
ciałoprzywoływaćwłasneobserwacje o naturze człowieka – wyjaśnia Katarzyna Sobiszewska,
jedna z artystek, która poprowadzi warsztaty. Podczas warsztatów przekonamy się, że równie
ważnecosłowosągestyimimika
twarzy. Często to właśnie one
więcejmówiąogranejpostaciniż
wypowiadane kwestie.
Pierwszyspektaklbędziemożna obejrzeć w piątek o godz. 19
w teatrze Na Woli. Wrocławski
Teatr Pantomimy przedstawi
tryptyk„Osąd”.Wsobotę,ogodz.
20,spektakl„Komedianci”wwykonaniu Teatru Pantomimy
„Mimo” obejrzymy w plenerze,
na tyłach teatru Na Woli. W niedzielęogodz.19,czeskagrupaTeatrTantehorsewystąpizesztuką
„Death of the Marquis de Sade:
On the dark road”.
Bilety na spektakle kosztują
od 18 do 60 zł. Więcej na stronie:
www.mimowie.pl.
DP

NAUKA I PRACA
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Jakwybraćstudiapodyplomowe
Są okazją do zdobycia
nowej wiedzy i nowych
umiejętności. Mogą być
atutem przy poszukiwaniu pracy.
Marzena M. Maciejczyk

redakcja.branze@echomiasta.pl
Statystyki potwierdzają, że
nastudiapodyplomowenajczęściejdecydujemysiępoto,byzdobyć lub pogłębić wiedzę w wybranym obszarze i zwiększyć
szansę na wyższe zarobki. Jeśli
głównym motywem są finanse,
warto dokładnie przestudiować
program i ścieżki kariery absolwentów wybranego kierunku
i mieć jasną wizję, jakie stanowiREKLAMA

sko docelowo nas interesuje.
Warto przyjrzeć się też potrzebompracodawcówiposzukaćtakich obszarów, w których studia
budują naszą przewagę konkurencyjnąnatleinnychosób. Specjaliści podpowiadają, że kierunekstudiówniepowinienpokrywać się ściśle z wykonywaną
pracą. Lepiej, gdy uzupełnia on
wiedzęjużposiadanąlubotwiera
zupełnie nowe obszary
– Karierę robi się nie tylko
dziękirozwijaniumocnychstron,
ale też uzupełnianiu braków podpowiada dr inż. Andrzej Zalewski,KierownikStudiówPodyplomowych „Zarządzanie Projektami” naWydzialeElektroniki
Politechniki Warszawskiej.
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Kurs dla maturzystów
Praca. Do 10 września trwa nabór
na ogłoszony przez Wydział Psychologii UW Weekend z psychologią.
Zajęcia odbędą się w dniach 25-26
września. Ich tematem będą m.in.
tajniki komunikacji interpersonalnej
i radzenie sobie ze stresem. W programie są wykłady i szkolenia.
MM

Konkurs dla uczniów

Motywacją do podjęcia studiów jest chęć rozwoju intelektualnego lub zmiany pracy

FOT. PP

Praca. Wystartował nowy konkurs
astronomiczny SkyQuest Wakacyjne
spotkanie z niebem. Uczestnik konkursu z pomocą mentora – miłośnika
astronomii – ma do wykonania i przedstawienia na wspólnym blogu SkyQuest
jedno zadanie obserwacyjne. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierpnia
MM
0815097/00
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Będziemy dłużej chodzić do szkoły
Nauka. Zbliża się bardzo długi rok
szkolny. Pesymiści straszą, że potrwa
aż do… 1 lipca! Ale spokojnie - tylko
w tym roku.
Wszystko z powodu rozporządzenia
MEN i kalendarza. Nowe prawo uchwalone właśnie przez resort edukacji
wymaga, by zajęcia w szkołach w 2011
roku kończyły się w najbliższy piątek
po 18 czerwca. Dzień wcześniej
obchodzić będziemy Boże Ciało, które
zgodnie z rozporządzeniem MEN, jest
dniem wolnym. Kolejny piątek wypada
więc 1 lipca.
MM
REKLAMA

0814966/00

Państwowe Studium
Stenotypii i Języków
Obcych – ZSP
Bezpłatna policealna szkoła państwowa
w systemie dziennym i zaocznym
Technik prac biurowych - specjalizacja:
 sekretarka-asystentka dyrektora,
(sekretarz-asystent)
 handel zagraniczny,
 rachunkowo-prawna
Technik administracji:
 administracja w Unii Europejskiej
Technik obsługi turystycznej:
 turystyka zagraniczna,
 obsługa pasażerów w portach lotniczych

Czaspomyśleć, copolekcjach
Mimo że wakacje trwają jeszcze w najlepsze,
błyskawicznie zapełniają się listy chętnych
na zajęcia pozalekcyjne
Marzena. M. Maciejczyk

marzena.maciejczyk@echomiasta.pl
Prawdziweoblężenieprzeżywają
jużrenomowaneszkołyjęzyków
obcych, nie mniej popularne są
zajęcia teatralne, baletowe,
naukagrynainstrumentach,lekcje śpiewu, gry w tenisa, jazdy
konnej i szybkiego czytania. Rodzicom, którzy zastanawiają się,
jakie dodatkowe zajęcia wybrać
dlaswojegodziecka,psychologowie podpowiadają, że najlepsze
będąte,którewprzyszłościsprawią, że nasza pociecha poczuje
się pewniejsza siebie i z radościa
będzie na nie uczęszczać. Dobrym wyborem będzie też kurs,
którypoprawikondycjęfizyczną,
ukształtuje dobre nawyki, nauczywspółpracywgrupie.–DecyREKLAMA

Należy przedyskutować wszystkie za i przeciw przed podjęciem decyzji

zję o wyborze zajęć pozalekcyjnych trzeba oczywiście podejmować rozsądnie, ale dziecko
powinnomiećtugłosdecydujący
– mówi Agata Bednarska, psycholog.–Nienależyzmuszaćgo,
aby realizowało nasze niespełnione ambicje. Przy wyborze
0815837/00

kursu nie kierujmy się też modą,
ani decyzjami znajomych dziecka. Bierzmy pod uwagę zainteresowania i możliwośći naszej
pociechy.
Nawet jeśli nasze dziecko jest
ambitnei najchętniejchodziłoby
nawszystkiezajęcia,jakiepropo-

FOT.PP

nują wszystkie domy kultury
i szkoły w naszym mieście, pamiętajmy, żeby nie wypełniać
jego czasu wolnego do ostatniej
godziny. Psychologowie ostrzegają, że zbyt mocne obciążanie
dodatkowymi zajęciami może
byćprzyczynąstresu,anawetpo-

wodować depresję. Postarajmy
się tak wybrać dodatkowe kursy,
abyprzynajmniejrazwtygodniu
naszapociechabrałaudziałwzajęciach, które dają chwilę wytchnienia dla umysłu – takich jak
naukagrynainstrumencie,śpiewanie ,rysowanie, zajęcia sportowe. Nauka tańca, śpiewu
w chórze czy gry na instrumentach
muzycznych
relaksuje,wzmacniapoczuciewłasnej
wartości i jest znakomitą okazją
do rozwijania umiejętności
współpracywgrupie.Zajęciaplastyczne rozwijają wyobraźnię i
doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową. Teatralne są
szczególnie polecane dla dzieci
nieśmiałych i nadpobudliwych.
Zajęcia sportowe przede
wszystkim kształtują sylwetkę,
poprawiają sprawnośćruchową,
wzmacniają organizm, uczą dyscypliny,
systematyczności
i wytrwałościwdążeniudocelu,
a także pokonywania własnych
słabości.

REKLAMA

0805246/00

SZUKASZ PRACY?
JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?
CENTRUM KARIER OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

www.ogrodowa.edu.pl
00-896 Warszawa, ul. Ogrodowa 16
Tel. 22 – 620-50-51
Nabór do końca sierpnia
REKLAMA

NAUKA I PRACA

0817610/01

Fundacji TUS
POMOŻE CI BEZPŁATNIE ZNALEŹĆ PRACĘ
 skorzystaj z OFERT PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
jakie oferujemy (m.in. pracy zdalnej, w księgowości, biurowej,
wprowadzania danych, pracy w magazynie, pracy dla informatyków);

 nasi doradcy zawodowi odpowiedzą na Twoje pytania, pomogą
napisać CV, list motywacyjny, przygotują Cię do rozmowy kwaliﬁkacyjnej,
zaproponują Ci szkolenia.
 Prawnik poinformuje Cię czy możesz pracować
i jakie prawa Ci przysługują

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych Fundacji TUS
ul. J.P. Woronicza 29a, Warszawa
022 852 01 82, www.tus.org.pl, centrumkarier@tus.org.pl

FINANSE
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Mamy silną giełdę
Z giełdy. Lipiec na warszawskim
parkiecie był najlepszy od marca tego
roku. Zwyżka WIG przekracza obecnie
8 proc., co plasuje nas wśród najmocniejszych rynków wschodzących
na świecie. Jeśli dołożyć do tego zwyżkę złotego, okazujemy się najsilniejszym parkietem na emerging markets.
MM

W Smyku bezstykowo

Użytkownicy sieci w ramach jednej transakcji wymieniają waluty o równowartości średnio około 1150 złotych

FOT.PP

Najczęściej w sieci wymieniane są euro, potem dolary amerykańskie i funty

Euroidolarnakliknięciemyszką
Coraz więcej Polaków
decyduje się na kupno
lub sprzedaż walut
za pośrednictwem portali internetowych.
Marzena M. Maciejczyk

marzena.maciejczyk@echomiasta.pl
Polacy wymieniający waluty
w sieci robią to głównie dla pieniędzy i wygody – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród
użytkowników serwisu Walu-

tomat. Co czwarty z ponad siedmiuset badanych deklaruje, że
dokonuje transakcji internetowych licząc na uzyskanie lepszego kursu.
Co trzeci internauta, obracający walutami w sieci, wymienia
wtensposóbswojewynagrodzenie lub zdobywa waluty potrzebne podczas wakacyjnych
podróży.Coczwartyużytkownik
serwisu Walutomat przyznaje,
że kupuje w internecie waluty
na spłatę rat kredytów.

Wciągupierwszych7miesięcy
działania Walutomatu ponad
7 tys. internautów wymieniło
za jego pośrednictwem waluty
warte ok. 70 mln zł. Wartość codziennych obrotów sięga nawet
miliona złotych.
–Nastawienienazyskisprzyja
także alternatywnym rozwiązaniom internetowym, takim jak
kantorydziałająceonlinelubserwis będący społecznościową
platformą wymiany – mówi
Adrian Łaźniewski z serwisu

Walutomat. Bardzopopularnym
wśródosóbbadanychnazlecenie
portaluWalutomat.pl sposobem
szybkiejiwygodnejwymianywalutjestbankowośćelektroniczna.
Ponad 53procentrespondentów
przyznało, że korzysta z takiej
bankowości i nieobce są im
usługi kantorów dokonujących
transakcji bezgotówkowych
przez internet (18 proc.).
Popularnościąciesząsiętakże
internetoweplatformypozwalające na handel na rynku Forex,

Jakoszczędzaćefektywnie
redakcja.branze@echomiasta.pl
Jest wiele możliwości i zasad
efektywnego
oszczędzania.
Trzeba jednak pamiętać, że nie
każdy ze sposobów sprawdzi się
w każdym przypadku, gdyż
dooszczędzaniamusimypodejść
indywidualnie.
– Najlepiej wyznaczyć sobie
konkretny cel, na który odkładamy pieniądze. Wyzwoli to
w nas większą motywację
do działania – mówi Agata
Brucko-Stępkowska, prezes zarządu Futuro Finance, firmy zaj-

mującej się doradztwem finansowym.
Żeby oszczędzać, musimy,
oczywiście,miećpotemumożliwości.Możnapostaraćsięoalternatywneźródłodochodu,jednak
najłatwiejszeinajskuteczniejsze
będzieograniczenienaszychcodziennych wydatków.
Przedewszystkimtrzebajepodzielićnaróżnekategorie.Opłaty
stałe (rachunki), zakupy, rozrywka, itp. Wiadomo, że tych
pierwszych tak łatwo nie uda się
obniżyć. Najlepiej sprawdzić,
na którą z kategorii wydajemy
najwięcej. Zorientujemy się

dzięki temu, gdzie szukać oszczędności.Pamiętajmy,żekupowanie „drobiazgów” bardzo obciąża budżet. Gdybyśmy codziennie zrezygnowali z jednej
zachciankikosztującejchociażby
2 zł i wrzucali tę kwotę do skarbonki, po miesiącu mielibyśmy
już 60, a po roku 720zł! Każdy
kupowanyproduktpowinienbyć
nam niezbędny, a jeśli możemy
się bez niego spokojnie obyć, to
po co wydawać pieniądze?
Na wszystkie kategorie wydatków powinno się wyznaczyć
określonąkwotęistaraćsięjejnie
przekraczać.Dotyczydozwłasz-

Eurobank edukuje
Z banków. Eurobank udostępnił
internautom interesującą sekcję poradnikową zatytułowaną „Doradzamy” .
Można skorzystać z niej pod adresem
www.eurobank.pl/doradzamy. Strona ta
oferuje m.in. porady przygotowane
przez ekspertów banku na temat zarządzania domowym budżetem.
MM

ZłoteWyprzedaże.pl
Z sieci. Ruszył konkurs na oficjalnego blogera serwisu internetowego
ZłoteWyprzedaże.pl. Nowa forma
komunikacji ma prezentować nowinki
dotyczące serwisu i stać się miejscem
dzielenia się modowymi pomysłami
i spostrzeżeniami.
MM

Przelewypodnadzorem

Najlepszym sposobem na gromadzenie gotówki jest uporządkowanie wydatków
Marzena M. Maciejczyk

z których korzysta co ósmy ankietowany. W siłę rosną także
bankowe internetowe systemy
walutowe umożliwiające wymianę po kursach z rynku międzybankowego. Ponad połowa
ankietowanych przyznaje, że co
miesiąc wymienia waluty o wartości do 5 tysięcy złotych. Co
czwarty mieści się w przedziale
5.001–25.000 złotych. Jeden
nastuankietowanychwymienia
comiesiącwięcejniżpółmiliona
złotych.

Z banków. Sklepy Smyk dołączyły
do sieci akceptantów kart w technologii
MasterCard PayPass, w którą wyposażone są także karty kredytowe większości polskich banków. Ich posiadacze
mogą bezstykowo dokonywać zakupów
na kwoty niższe niż 50 zł bez konieczności podawania kodu PIN.
MM

cza rozrywek. Dzięki temu, co
miesiąc będzie można pewną
sumę odłożyć.
Zaoszczędzone w ten sposób
pieniądze można, oczywiście,
odkładać„doskarpety”,bardziej
efektywne będzie skorzystanie
z usług banku lub funduszu inwestycyjnego.Oferująonelokaty,
konta oszczędnościowe i atrakcyjne Plany Systematycznego
Oszczędzania(PSO). Przyichwyborzesposobuoszczędzaniamusimy wziąć pod uwagę swoje
możliwości finansowe, czas,
przez który chcemy oszczędzać
i cel naszych wysiłków .

ż 65 procent Polaków jest
skłonnych zmienić bank
A
nataki,któryzapewniszybsząrealizację ich przelewów – wynika
z analizy ponad tysiąca ankiet
przeprowadzonej przez serwis
Kiedykasa.pl. Co ciekawe, większość z nas jest w stanie ponieść
dodatkowekosztytakiejusługi.
Poza czasem realizacji usługi
ważne są również koszty przelewów. Czas realizacji zleceń jest
ważny dla 95 proc. respondentów. Osiem na dziesięć osób bierze pod uwagę ten czynnik wybierając bank. Prawie siedem
na dziesięć ankietowanych osób
przyznało,żejestwstaniezapłacićdodatkowo,jeśliotrzymastuprocentową gwarancję, że ich

przelew dojdzie do adresata
szybciej.
Aby sprawdzić kiedy otrzymamy wysłany na nasze konto
przelew, wystarczy wejść
na stronę www.kiedykasa.pl.
MM
REKLAMA
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Higienawtropikach
odczas zwiedzania krajów
P
rozwijających się warto pamiętać o rygorystycznym przestrzeganiupodstawowychzasad
higieny.
Zawsze przed jedzeniem należymyćręcemydłemlubdowolnym detergentem, gdyż wiele
chorób występujących w tropikach, takich jak: biegunka podróżnych, dur brzuszny, cholera
czy wzw A, przenosi się właśnie
drogą pokarmową. Warto też
upewnić się, że osoba, która
przygotowuje nam jedzenie, ma
możliwość zachowania odpowiedniej higieny. Lekarze zalecająrównieżturystomspożywaniewyłącznieprzegotowanejlub
butelkowanej wody oraz gotowanych lub obranych warzyw
iowoców,abyzmniejszyćryzyko
biegunki, zakażeniawzwtypuA,
durem brzusznym czy choćby

cholerą. W tropikach turyści narażeni są też na kontakt z owadami, które przenoszą choroby.
Powszechnie występujące komary są nosicielami m.in.: żółtej
febry,malarii,japońskiegozapalenia mózgu czy gorączki denga.
Dlatego warto chronić się
przed ich ukłuciami, ograniczając przebywanie naświeżym powietrzu między zmierzchem,
a świtem oraz stosować środki
odstraszające insekty. Podczas
podróży w krajach tropikalnych,
zawszenależychodzićwobuwiu,
gdyż nawet niewielkie zadrapania skóry zwiększają ryzyko zarażenia tężcem oraz infekcji wywołanej przez pasożyty. Jeśli
mamy zamiar wypoczywać
w tropikach z dziećmi, bezwzględnie powinniśmy je zaszczepić.
MM

Ostrożniez„lastminute”
Lnaatowpełni,maszjeszczekilka
dni urlopu, daj skusić się
„lasta”...
Chociaż pojęcia „last minute”
na próżno szukać w oficjalnych
dokumentach biur podróży, to
nazwatafunkcjonujejuż mocno
wturystyce ioznaczaofertę proponowaną nakrótkoprzedjejrealizacją. – Wycieczki last minute
zwyklemająniższącenęitraktowane są jako łakomy kąsek dla
tych wszystkich, którzy chcą
komfortowo,aleitaniowypocząć
– mówi Anna Niedźwiedzka z
Odpoczne.pl . – W tym roku najczęściejwybieranymikierunkami
zofertlastminutesąTurcja,Egipt,
BułgariaiTunezja.

Jednak jeśli przymierzamy się
do takiej oferty, nie kupujmy
„byle czego, byle tanio”. Nie zakładajmy, że mając wcześniej
ustalony termin urlopu trafimy
nadobrego,,lasta”.Najczęściejjedziemy tam, gdzie proponuje
biuro, a nie tam gdzie my byśmy
chcieli.Jeżeliwieczoramilubimy
imprezować, sprawdźmy, gdzie
dany hotel jest położony, bo
możesięzdarzyć,że wylądujemy
bardzodalekoodmiasta.Jeżelijedziemy z małymi dziećmi, musimywybraćodpowiedniobiekt,
anienp.tani,miejskihotelzmałymbasenemnadachuinieustającą imprezą na deptaku.
MM

NawakacjezWrocławia
ortLotniczyWrocławmatego
lata najlepszą ofertę wakacyjną w historii. Do zaplanowania podróży ze stolicy Dolnego
Śląskazachęcająteżpromocyjne
opłaty za transport bagażu.
Zwrocławskiegolotniskamożemy lotami czarterowymi dostaćsiębezpośredniodoBułgarii,
Turcji, Grecji, Tunezji, Egiptu,
Chorwacji i Hiszpanii. W Turcji
do wyboru są aż trzy miejsca docelowe – Antalya, Bodrum i
Dalaman.
Planując wakacyjne wyjazdy,
wartozainteresowaćsięrównież
wrocławską ofertą regularnych
połączeń
przewoźników
niskokosztowych. Dla wakacyjnych podróżnych przewidziane

P

są także dodatkowe udogodnienia. Wizz Air wprowadził wakacyjnewarunkiprzewozubagażu.
Dopuszczalna waga sztuki bagażu rejestrowanego wzrosła
do 32 kg. Koszt jego transportu
przyrezerwacjiinternetowejwynosiobecnie68zł.Wprzypadku
uiszczania opłaty na lotnisku
trzeba zapłacić 132 zł.
Osobypodróżująceczarterem
będą mogły skorzystać z parkingu za pół ceny. Tygodniowy
postój samochodu wyniesie 99
zł, a za dwa tygodnie będzie
trzeba zapłacić 152 zł. Podróżni
niekorzystającyzparkinguotrzymają kupony rabatowe na przewóz taksówką w obie strony.
MM

TURYSTYKA

Bawsięlatemwmieście
Wakacje spędzane
w mieście wcale nie
muszą być ani nudne,
ani gorsze od urlopu
w modnym kurorcie.
Marzena M. Maciejczyk

redakcja.branze@echomiasta.pl
Spędzasz urlop w rodzinnym
mieście?Niemartwsiętym zbytnio, ale też pamiętaj, że to, czy
rzeczywiście wypoczniesz, zależy tylko i wyłącznie od ciebie.
Dlategoprzedurlopemuporajsię
ze wszystkimi planowanymi
nalatoporządkamiiremontami,
załatw wszystkie zaległe sprawy
i przygotuj sobie szczegółowy
plan działania.
Określ, jakie sposoby spędzania czasu wolnego sprawiają ci
radość, jaki sport lubisz i co oferuje Twoje miasto tego lata.
Sprawdź, kiedy są czynne i ile
kosztują działające w twoim
mieście pływalnie, korty tenisowe, kluby fitness, boiska piłkarskie, koszykarskie, boiska
do siatkówki plażowej, place
do paintballa. Dowiedz się, jakie
wycieczki po okolicy oferują
domykultury,biuraturystyczne,
czy takie organizacje jak koła inteligencji katolickiej, Związek
NauczycielstwaPolskiego,Związek Emerytów.
Pamiętaj jednak, że aktywne
wakacje nie powinny polegać
naintensywnymtrenowaniuwybranej dyscypliny. Okres urlopowy należy głównie przeznaczyćnaaktywnośćrekreacyjnozdrowotną. Chwile na basenie,

Wakacje powinny być świetną okazją do zabawy i uprawiania różnych sportów

Urlop
spędzany
w domu
możebyć
naprawdę
udany

naboiskudosiatkówkiplażowej,
czy na korcie tenisowym powinnybyćtakspędzane,aby wywołaćstańeuforiiizadowolenia.
Postaraj się , by w Twoim wakacyjnym grafiku zajęcia ruchowe pojawiały się każdego
dnia, na przemian rano lub
po południu. To, zdaniem fizjoterapeutów,bardzodobrzerelaksuje organizm. Jeśli chcemy brać
pierwsze lekcje i uprawiać te
same sporty, jakie modne są
w tym roku w kurortach, mamy
do wyboru nordic walking –
sportdlawszystkich,jazdęnarowerze ale typowo miejskim,

FOTO PP

jazdę na łyżworolkach, grę
w golfa, strzelectwo, jazdę
konną,tenisziemny,spływykajakiem, wspinaczkę oraz zajęcia
jogi .
Osoby, które przez cały rok
marzą natomiast o błogim lenistwie, mogą wykorzystać urlop
na wizyty w jednodniowym
w spa i zabiegi relaksujące w domowym zaciszu. Gabinety kosmetyczne co roku oferują coraz
dłuższą listę dostosowanych
doporyrokuzabiegów,którenie
tylko pielęgnują skórę, ale także
regenerują organizm i dobrze
wpływają na psychikę.

PodróżnaMazurymożebyćwielkąprzygodą
Nie żałujmy czasu na zwiedzanie Polski
Marzena M. Maciejczyk

redakcja.branze@echomiasta.pl
odróżujący z południa w kierunkujeziormazurskichzwyP
kle wybierają jedną z najszyb-

szych tras: drogę z Katowic
do Warszawy lub drogę z Krakowa do Warszawy, a następnie
zWarszawydoOlsztyna.Trasyte
są szybkie ale… zatłoczone.
Tarik Hassan z firmy Mio
Technology produkującej nawigacje GPS radzi wszystkim jadącym nawymarzonywypoczynek
zastanowićsięnadalternatywną
drogą, która być może będzie

dłuższa, ale zapewni więcej
atrakcji. WiedzieonaprzezMiechów,Jędrzejów,Chęciny,Kielce,
Radom, Pułtusk, Ostrołękę,
Kadzidłowo,Mrągowo,Sorkwity
i Biskupiec.
–Jadąctątrasą,wartozaplanować kilkazjazdów,dziękiktórym
udasięzobaczyćwieleciekawych
miejsc – mówi Tarik Hassan
z firmy Mio Technology.
Pierwszy postój warto zrobić
już w Miechowie, gdzie przez
prawie700latżylizakonnicyBożogrobcy. Następnie, zjeżdżając
trochęwbokzgłównejtrasy,dobrzebyłoby zajrzećdoSobkowa,

a dokładniej do tutejszego
zamku.Jeszczewiększewrażenie
robi kolejny zamek na trasie:
Chęciny. Przed Chęcinami możemy zjechać do Skansenu Tokarnia.NatomiastkierującsiędalejwstronęKielc,trafimynazjazd
do Jaskini Raj.
Większośćturystówpodróżujących tą trasą omija Kielce wybierając przejazd obwodnicą.
Tymczasemprzewodnicyradzą,
by będąc w tej okolicy z rodziną,
odwiedzić Dolinę Gadów. Dzieci
będązachwyconewidokiemniespotykanych gdzie indziej żywych żółwi, jaszczurek, kamele-

onów i węży. A jeśli mamy naprawdę dużo czasu, to konieczniepowinniśmyzaprowadzićmilusińskichdoMuzeumZabawek.
Ciekawąatrakcjędladziecispotkamy – w Sochaczewie. To Muzeum Kolejki Wąskotorowej .
Ostatni odcinek trasy polecanejprzezMioTechnologytomalownicza droga nr 61, która prowadzi do Ostrołęki. Zaplanujmy
postój w Spychowie i Kadzidłowie, w którym znajduje się Park
Dzikich Zwierząt. Następnie
jedźmydoSorkwit,gdziestoineogotycki pałac. Stąd już prosta
droga do Olsztyna.
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Na rynku nie brakuje sprzętu, ale...

NowyHotmaildlawszystkich

Wybieramydrukarkę
Dobrej klasy drukarka
powinna zapewniać
idealną jakość drukowanych dokumentów
i zdjęć. Ale nie tylko.
Marzena M. Maciejczyk

redakcja.branze@echomiasta.pl
Wybierając drukarkę należy
wziąć pod uwagę szacunkową
liczbę generowanych przez nas
wydruków.Istotnesątakżetakie
parametry sprzętu, jak dopuszczalne obciążenie miesięczne,
prędkość druku oraz wielkość
podajnika do papieru. Nie zapominajmy też, że dodatkowe
koszty generują także naprawy
sprzętu.
Nie kupujmy tanich produktów nieznanych firm. Warto pamiętać również o systematycznymprzeglądzieurządzeniaikoniecznie oddać je do serwisu
krótko przed upływem terminu
gwarancyjnego. Jeśli do modelu
drukarki, który posiada dana
firma,sądostępnemarkoweproduktyalternatywne,wartojestosować.Sąonetaksamodobrejak
materiały oferowane przez producentówsprzętu(OEM–Original Equipment Manufacturer),
a na dodatek często dostarczają
dodatkowych korzyści, np. pozwalają oszczędzać.
Używając np. tonerów monochromatycznychBlackPointSuper Plus do drukarek HP,
Samsung, Canon, Lexmark,
Xerox i Brother, można obniżyć

wydatki o ponad 50 procent
w porównaniu do tonerów producentów sprzętu.
–TonerBlackPointSuperPlus
LBPPH12Apozwalawydrukować
2,8 tysiąca stron, produkt OEM
–2tysiące–mówiJacekBryś,produkt manager Black Point SA.
Decydującsięnaprodukty renomowanej marki alternatywnej, otrzymujemy często rozszerzonypakietserwisowo-gwarancyjny. Dostajemy gwarancję nie
tylko na swój produkt, ale też
nasprzęt,wktórymjeston użytkowany.
Nowokupionądrukarkęnajlepiej postawmy w osobnym pomieszczeniu lub stosujmy dobry
filtrantypyłkowy(mataki wofercie m.in. MicronAir). Naukowcy
twierdzą bowiem, że wiele obecnych na rynku drukarek laserowychemitujedrobnecząsteczki,
które, przedostając się poprzez
drogi oddechowe do płuc, mogą
wywołać szkody dla zdrowia podobne do tych, które powoduje
dym papierosowy. Badacze z Instytutu Medycyny Środowiskowej Centrum Medycznego UniwersytetuweFreiburguudowodnili też, że nanocząsteczki
zawarte w tonerach drukarek laserowych mogą powodować
stany zapalne oraz uszkodzenia
w łańcuchach DNA.
Aby skutecznie zredukować
emisję mikropyłków wydzielanych przez drukarki laserowe,
trzebastosowaćfiltry,składające
sięprzynajmniejztrzechwarstw.

onad350milionówużytkowP
ników bezpłatnej poczty
Hotmail z 220 krajów może już

korzystaćznowejwersjisystemu
pocztowego.TerazHotmailpozwala przeglądać wiadomości
wwątkachlubwtradycyjnysposób oraz zawiera wiele opcji filtrowania i przeszukiwania wiadomości. Ułatwia także odtwarzanie multimediów.
Pocztę można przeglądać
według wątków, dat lub na wiele
innych sposobów, w zależności
od potrzeb i preferencji. Korzystając z poczty Hotmail każdy
użytkownik jest chroniony
przedspamemiwiadomościami
komercyjnymi. Jedno, dwa kliknięciawystarczą,abyniechciana
poczta była kasowana lub przesyłana do wybranych folderów
albo blokowana. Z kolei wiadomościnp.zbankówmogąbyćdo-

o najmniej 55 tysięcy kompuCMumba.
terów padło ofiarą botnetu
Wirus dał się we znaki

Kupując drukarkę, kierujmy się nie tylko na ceną, ale
zapytajmy też o koszty eksploatacji
FOT.DELL

także polskim internautom.
Specjaliści z zespołu badawczego firmy AVG Technologies,
producentanajpopularniejszego
naświeciebezpłatnegooprogramowania antywirusowego, szacują, że Mumba wykradł
internautom ponad 60 gigabajtów danych osobowych, w tym
dane do logowania do serwisów
społecznościowych, szczegóły
kont bankowych, numery kart
kredytowych oraz wiadomości
email.
Botnet Mumba został stworzony przez jedną z najbardziej

RozmowaprzezSkypenaekraniedomowegotelewizora

Nowa strona Heyah

Telewizor zintegrowany z internetem to nowe okno na świat

Ładowarka do baterii
Multimedia. LV7BATCHA to
urządzenie pozwalające na
doładowywanie baterii alkalicznych.
Ładowarka pracuje z bateriami typuAA
orazAAA,a także z akumulatorami
NiMH i NiCD. Jej cena to około 1.200 zł.
MM

Marzena M. Maciejczyk

redakcja.branze@echomiasta.pl
Jeszcze do niedawna funkcja
przeglądania zasobów internetowychnadużymekranietelewizorawydawałasięszczytemmożliwościodbiornikówzintegrowanych z siecią. Jednak producenci
sprzętu RTV poszli o krok dalej
i wprowadzili nowe rozwiązanie
– wideorozmowy prowadzone
poprzez aplikację Skype za pośrednictwem telewizora.
Jak twierdzą eksperci z CentrumDobregoObrazu,funkcjętę
będziemyspotykaćcorazczęściej
wnajlepszychmodelachodbior-

datkowo wyróżnione, co ułatwi
identyfikację e-maili pochodzącychzzaufanegoźródła.Cowięcej, poczta Hotmail zapamiętuje
indywidualne preferencje antyspamowe użytkowników.
Zdjęciaifilmyprzesyłaneprzez
naszych znajomych można,
dziękiwbudowanemuodtwarzaczowi,oglądaćwewnątrzwiadomości, bez otwierania kolejnych
okien przeglądarki. Każdy użytkownik dostaje dodatkowo darmowydostępdowirtualnegodyskuSkyDriveopojemności25GB,
dzięki czemu może wysyłać np.
linkdoudostępnionychfolderów
zponad200zdjęciami,zktórych
każdemożemiećdo50MB.Zdjęciawwiadomościachprzesyłane
sąjakominiatury,ajednokliknięciepozwalaobejrzećjewpełnym
rozmiarze.
MM

Mumbaatakujekomputery

bKRÓTKO

Multimedia. Heyah udostępniła
testową wersję swojego nowego serwisu internetowego. Zyskał on m.in.
nową szatę graficzną oraz nową nawigację, Przebudowany został też układ
głównych elementów portalu.
MM
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nikówTV,wprowadzanychnarynek przez wiodące marki.
Na początku lipca br. Panasonic zaprezentował kamerę
internetowąkompatybilnązwybranymi modelami telewizorów
tejfirmy.Kamera,wramachplatformy Viera Cast ,pozwala prowadzić rozmowy wideo poprzez
komunikator
internetowy
Skype. Nasz odbiornik TV musi
być, oczywiście, podłączony
do internetu za pomocą kabla
Ethernet lub sieci WLAN. Połączenie Skype można nawiązać
z osobami korzystającymi z tej
aplikacji na wybranym urządzeniu:telewizorze,komputerzelub

telefonie. Posiadając telewizor
umożliwiający prowadzenie rozmów przez Skypa, możemy
wkażdejchwili, siedzącnakanapieioglądająctelewizję,zadzwonić do wybranej osoby lub odebraćpołączenie,którejestsygnalizowane pojawieniem się ikony.
Fakt, że rozmowa wideo odbywa się na dużym ekranie telewizora daje poczucie naturalnej
konwersacji. W rozmowie może
swobodnie uczestniczyć kilka
osób. W dodatku na bieżąco
naekranietelewizoraukazująsię
również krótkie komunikaty
o dostepności poszczególnych
osób z naszej listy kontaktów.

wyrafinowanych,internetowych
grup cyberprzestępczych znaną
jakoAvalancheGroup.Doperfekcji dopracowała ona system masowego uruchamiania stron
internetowych wyspecjalizowanychwwyłudzaniupoufnychinformacji (phishing) oraz dystrybuowaniu złośliwego oprogramowania kradnącego dane.
Informatycyprzypominają,że
jedynymi najlepszymsposobem
ochrony komputera przed coraz
bardziej groźnymi cyberprzestępcami jestkorzystaniezoprogramowania antywirusowego
oraz narzędzi skanujących odnośniki internetowe.
MM

Odbiorników TV zintegrowanych z internetem jest już
sporo – mamy w czym wybierać
FOT.CENTRUM DOBREGO OBRAZU
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czteropokojowe

trzypokojowe

a1306, ok.Puławskiej 2,07mln, 815-96-71

foto, książki

a100m Służew lux 1034tyś 22/613-09-85

a70m garaż Gocław 2500zł 22/815-96-70

a158m2 St Miłosna 160 tyś 22/815-96-71

aKsiążki, pamiątki PRL, starocie skupuję

a105m2 Wilanów 935tyś 22/815-96-71

inne

mieszkania - sprzedam

a109m2 Stegny 1087tyś 22/613-09-85

jednopokojowe

a140m Mokotów 1290tyś 22/613-09-85

a1 pok. Szekspira 27m2 22/669-07-22

a140m Ursynów 1020tyś 22/613-09-85

aWola, 26m, 1000zł, 514-323-099

a1730 ok.Wilanows. 1,66 mln, 613-09-85

509-174-259 dojeżdżam

a1820m2 Ursynów 1440tyś 22/613-09-85

inne

a2200m2 Wawer 1553tyś 22/815-96-71
a2897m2 Brwinów 510 tyś 22/815-96-71

a1 pok. Zajączka 24m2, 22/669-07-22

a170/220 Miedzeszyn 550t., 815-96-71

jednopokojowe

a1pok. Elbląska 24m2 22/669-07-22

a4 pok. Literacka 123m2 22/669-07-22

aSzukam stancji dla 2 spokojnych, bez-

a520m2 Otrębusy 260 tyś 22/815-96-71

a1pok. Malborska 32m2 22/669-07-22

a60m cegła Mokotów 420t. 22/815-96-70

a883m Wawer 503tyś 22/815-96-71

a1pok. Orłowska 33,5m2 22/669-07-22

a61m Ursynów 565tyś 22/815-96-70

a31m Mokotów 237tyś 22/815-96-71

nałogowych osób, dz: Mokotów,
Centrum, Ursynów lub blisko metra.
max 1200zł 23/661-59-88

a81m2 Imielin 699tyś 22/815-96-70

aGrochów 30m 185tys. 504-413-781

aZgrupow. Żmija 99m2, 22/669-07-22

domy - sprzedam

aBiałołęka, 1529m2, 22/669-07-22

a128/225 seg Marki 560 tyś 22/815-96-71

aChoszczówka 1000m 514-323-099

inne

a150/400 Halinów 550tyś 22/613-09-85

aMarki - Struga, 2 działki po ok. 800m2,

a58m2 + garaż Kasprzaka 630 604608893

a173/363 Wawer 790tyś 22/815-96-71

602-212-378

a186/200 Anin seg 1150mil 22/815-96-71

aSprzedam działkę budowlaną pod

aMarysin Wawer. 29m 215t. 510-897-420
aSaska Kępa 30m 269tys. 504-413-781

dwupokojowe
a2 pok. Duracza 37m2, 22/669-07-22

mieszkania do wynajęcia

a2 pok. Odkryta 46m2, 22/669-07-22

pokój

a2 pok. Puławska 38m2, 22/669-07-22

aPoszukujemy osoby do 3-pokojowego

a38m2 Grodz Maz 175 tys 22/815-96-71
a46m2 Ursynów 450tyś 22/613-09-85

mieszkania przy metrze Natolin, 450zł/mc, 667-994-405, 785-531-648

a48m Śródmieście 583tyś 22/815-96-70

jednopokojowe

a56m2 Mokotów 560tyś 22/815-96-70

a1 pok., BIelany, 750zł+l, 22/396-84-62

aAnin 37m 277tys., 504-413-781

aCENTRUM, meble, tanio, 22/215-63-59

aGrochów 47m tanio, 511-756-576

aOCHOTA, 780zł, 28m, tel.:22/357-16-18

aKochanowskiego 38m2, 22/669-07-22
aKrasnobrodzka, 47m2, 22/669-07-22
aSady Żoliborskie 37m2 22/669-07-22
aSkierniewice, 51,2m2, cegła, 1999r.,
blisko dworca PKP, + garaż, 603-591-117
aWawer 50m 327tys. 510-897-420

trzypokojowe

dwupokojowe

a950m2, Ursynów, 913tyś, 22/815-96-70

a219/500m2 Anin 1080tyś 22/815-96-71
a260/760 Halinów 650tyś 22/613-09-85

aŻerniki Wrocławskie, zezwolenie na

a285/320 Ursus 1530000 22/815-96-71
a300/410 Wilanów 1,9mln 22/613-09-85

odrolnienie, 3000 mkw., z możliwością
podziału na działki bud., plan. proj. UG
Siechnice, 220 zł/mkw., załozona księga
wieczysta, 509-701-172.

a800/1350 Ząbki 990tyś 22/815-96-70

aWisła - Jawornik, atrakcyjna działka.

a300/1000 Wilanów 2,4 mln, 815-96-70

domy - zamienię

Szybka gotówka na oświadczenie
tel. 504 -857 -387

a900m2 Brwinów 420tyś 22/815-96-70

Tarczynem. 2750 mkw., albo 5750 mkw.
Wszystkie media podłączone. Tel. 604956-225.

a190/500 Lesznowola 675tyś, 613-09-85

usługi finansowe
aBez BIK! Bankowe i Prywatne
0-791-542-310 Cudotwórca.
aPożyczki pod zastaw
512-100-627, 509-105-800.

a1856m Bielawa 850tyś 22/815-96-70

mieszkania - wynajmę

Tanio!! 505-392-255

aDom 120m2, działka 3000m2 + 3h oko-

usługi prawne
GARAŻE BLASZANE - transport i
montaż gratis - RATY tel. 601-87-55-88
aSuper okulary www.gordex.pl

aCentrum 502-074-265

handlowe

aMokotów, wypos., 1250zł, 22/499-20-40

działki, grunty sprzedam

elektronika, komputery

aŚródmieście, ładne, 22/425-87-00

a1088m Międzylesie 807t. 22/815-96-71

aPodsłuchy, wykrywacze - producent

aŻoliborz, meble, 1100zł, 45m, 371-01-78

a1166m ok.Puławskiej 1350t., 613-09-85

www.mikronix.pl, tel., 606-484-607

samochody osobowe

aUSAinfo.pl, wizy/prawo 85/741-70-74

kupię
Inne
aAUTO skup - 795-297-763 - gotówka

wypożyczalnie
aAuto wypożyczalnia 24h, 515-402-420
aWynajem samochodów 517-260-460

Za darmo
Policealne Studium + 1 rok=
Licencjat Śródmieście
22/620-62-76 www.bs.edu.pl

kursy/szkolenia

finanse biznes

a90m Józefów 540tyś 22/815-96-71

kredyty, pożyczki

a91m 3 pok Praga Płd. 890t. 22/815-96-70

REKLAMA

0797292/00

aBełska 48m 365 000 - 501 190 174
aGocław 54m, 2004r., 504-413-781
aGocław 56m 365tys. 511-756-576
aKasprowicza, 49,2m2, 22/669-07-22
aKlemensiewicza, 62m2, 22/669-07-22

GOTÓWKA
I KONSOLIDACJA
dla wszystkich, bez ograniczeń wieku
OKAZJA dla działalności gospod.:
KPiR, RYCZAŁT
3 ostatnie wpłaty podatku
KARTA PODATKOWA
oświadczenie o dochodach

szkoły

motousługi

0761920/00

0780063/00

nauka
Bezpłatnie- Matura w LO www.bs.edu.pl 22/620-62-76
Śródmieście

a3 pok. Zajączka 93m2, 22/669-07-22

REKLAMA

aADWOKAT- rozwody, spadki, zasiedzenia,
karne, 22/625-52-52, 606-303-309

motoryzacja

a103m Radość 498tyś 22/815-96-71
a3 pok. Podleśna 56,4m2 22/669-07-22

Adwokat - bezpłatne porady prawne
- sprawy sądowe - w soboty tel. 507-638-657

aOdszkodowania za wypadki komunikacyjne i inne. MEDIATOR. Tel. 509-920-550,
www.odszkodowanie.org

SKUP AUT wszystkich marek od
1997 - gotówka, dojazd, 501-211-484

lice Głowaczowa 80km od W-wy zamiana
do 60m2 Warszawa i okolice 691-285-505

Pożyczka bez BIK-u na dowolny cel.
Masz złą historię kredytową dzwoń,
602-315-787, ProfiCredit

A to szybka pożyczka bez biku
20 tys- 300 tys zł na 30 lat.
Wwa 022/412-01-04
aBanki Cię męczą - dzwoń do 20tys

na oświadczenie, dla firm do 0,5mln
bez zabezpieczeń, ZUS, US w 1 dzień
szybko i skutecznie! tel. 662-131-987
Chwilówka! Pożyczka! Wypłata
natychmiast. Żadnych ukrytych
opłat. Dojeżdżamy lub w biurze.
666-303-392, 22/403-72-20
aKredyty gotówkowe ul. Marymoncka

105 lok. 40 tel. 22/ 245-09-55

Aspekt-KURS na wózki widłowe UE,
szybko i solidnie. Cena promocyjna
299 zł. tel. 22\395-96-90, 505-247-081

korepetycje
aAngielski mgr tłumacz przysięgły,
508-769-729
aMat - Fiz. mgr 22/8228694, 504-721-964
aMatematyka fizyka popr 605-783-233

praca
zatrudnię
aA montaż długopisów. 695-018-936
aAby zarobić 2.000 zł pracując w swoim
domu w wolnym czasie. Młodzież,
emeryci i inne ambitne osoby z całego
kraju. Składanie długopisów lub
adresowanie kopert na umowę.
Obsługujemy cały kraj. Napisz i dołącz
zaadresowaną kopertę zwrotną ze
znaczkiem. “Mini-M”, 05-420 Józefów, ul.
Moniuszki 1; 505-898-093.
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0759374/00

a24 H serwis komputerowy, 501-594-190

noclegi - domki letniskowe

aKOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

aBieszczady Domki letniskowe. 609-963-

-Profesjonalna obsługa
-Formalności w domu u klienta
-Pomoc w załatwianiu formalności
w szpitalach,urzędach i na cmentarzach
Tel. 502-708-780 CAŁODOBOWO
KOMPUTEROPISANIE -, 691-170-588
aRolety żaluzje produc. 501-132-233

turystyka

123, www.ustronie.hg.pl
aBory Tucholskie, komfort 691-856-632
aŁeba-Nowęcin-domki, 607-202-147
aMazury www.bogusze.pl 607-326-062

wypoczynek kurorcie - 2195/tydz.
www.familytour.pl; 33\853-20-75

noclegi - hotele
aWczasy. Turnusy rehabilitacyjne.

aMorze, Ostrowo k/Jastrzębiej Góry,

aAbsolutnie kupię książki, 22/663-39-19,

170zł/d. do 6 osób,0606-607-902
www.turystyka.org.pl/nadmorskapolana

aAntykwariat kupi za gotówkę przedwo-

noclegi - pola kemping.
aŁazy k.Mielna przycz. kemp.504038583

ASPEKT - kursy na wózki widłowe
UE. Cena promocyjna 299 zł. ul.
Odlewnicza 7, tel. 22/296-17-70

aASTROLOG Witold - horoskop

zwierzęta
rośliny ogrody
zwierzęta

aDys. Panią z samochodem 22/374-25-04

Książki skup - dojazd 602-254-650

a“Abra”- Sarbinowo, morze, 94/348-07-

aGorczycę sprzed., 2zł/kg, 600-019-347

aKupię książki, 826-03-83, 509-548-582

matrymonialne

SKUP klocków LEGO dowolne serie
dojazd Warszawa i okolice,
22\717-95-57, 516-550-097

aB. Serenada 510-580-466 serenada.pl

aWróżka Sevilla, tarot, runy 506-739-997

Ekskluzywny Klub we Wrocławiu
Zatrudni Panie z Zakwaterowaniem
Duże Zarobki Tel.518-708-308
aFirma Franspol Meat zatrudni tylko z

doświadczeniem do trybowania wołowiny w
Niemczech (Dortmund), Holandii i Francji.
Wynagrodzenie 1800-2100 euro netto, 5 dni w
tyg. 9 h dzienne, 12/295-08-18, akordmeat@akordmeat.com
Firma sprzątająca zatrudni od zaraz
osoby (również z orzeczeniem o
niepełnosprawności) do sprzątania
w szpitalu przy ul. Alpejskiej
(Warszawa-Anin). Praca w pełnym
wymiarze godzin. Kontakt:
Warszawa ul. Marsa 56A, tel.
22/460-43-80 lub 22/460-43-81.
Firma usług. działająca w branży
sprzątającej zatrudni do sprzątania
na produkcji na Okęciu mężczyzn z
książeczką sanepidu, 602-470-751
Firma usługowa działająca w
branży sprzątającej zatrudni
chętne panie na serwis dzienny
do sprzątania galerii handlowej,
praca co drugi dzień, 662-021-595
Firma usługowa działająca
w branży sprzątającej zatrudni
do sprzątania oddziałów w szpitalu
w Wilanowie kobiety z książeczką
sanepidu, 606-145-740

aMalowanie, szpachlow., gładź, glazura,

aCiechocinek- pensjonat- tanie pokoje

terakota, panele, 724-176-448

aQUEENS - niepodważalnie najlepszy i

aRemonty mieszkań, biur, gastronomi.

z łaz., TV, parking, tel. 54/283-31-52,
603-476-476 www.kujawianka.net

Solidnie 501-819-826; 502-486-477

aGrzybowo, 250 m do morza, 602-345-700

instalacyjne

aKameralny Ośr. Wypocz- Wędkarski -

ULOTKI - osoby do roznoszenia ulotek
po blokach i domkach, od 18-55 roku
życia, 50-80zł/dz. 22\617-01-62

szukam pracy
aMasażysta szuka pracy w W-wie tel.
695-418-136

zdrowie
uroda
aSeniorom - max masaż 793-345741

usługi
agd rtv foto
aABA naprawa TV dojazd!, 602-216-943
aABA naprawa TV tanio!, 600-878-510
aABA naprawa TV tanio!, 600-919-695
aAGD - telewizory, 694-825-760
aAGD, pralki, lodówki tanio 504-298-146
aAnteny - telewizory, 22\818-07-17
aLodówki, pralki, TV, 880-960-280
aPralki 22/666-55-22 tanio gwarancja
aTV Sony i inne tanio, 22\663-15-02
budowlano-remontowe
aABC Remonty i wykończenia wnętrz
www.chmara.pl tel. 500-300-000
aBalkon alu zabudowa 602-189-528
Cyklina naprawy, 509-358-604

ISS Facility Services Sp. z o.o.
zatrudni osoby do sprzątania na
terenie W-wy. Kontakt: pon - pt
9.00-16.00 ul. Flisa 2. Tel.: 22/577-42-00

aCyklina solid. 22/751-96-01, 694142660

aKupię książeczkę miesz. 518-761-055

aCyklinowanie, układanie i renowacja

aKupię książeczkę mieszk. 518-761-055
aMediator - Praca dla emerytowan. polic-

jantów i innych www.praca-praca.com
aModelki do wideokonferencji - praca

w domu, www.domowekamerki.pl
OPIEKUNKI stale poszukiwane.
Legalna praca- Niemcy. Dobre warunki wynagrodzenia. Niemiecki- kontaktowy. Firma SHD 0049231-589-798-88

aSanitarne i gazowe tel. 501-032-712

ogrodnicze
aAutomatyczne nawadnianie, podlewanie
www.oleba.pl/dom 796-329-415 gwarancja!
porządkowe
a12 lat prania dywanów, tapicerki, aut,
tanio, solidnie, eko środki, 502-928-147
aABC pranie dywanów, 602-642-639
aABC sprzątanie domów, 602-642-644
aBIG-PRAL pranie dywanów, wykładzin,
tanio, solidnie karcherem, 795-736-299
aCzyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki - karcherem, 694-825-760
aPranie dywanów mebli aut 601-888-499
www.pieknydywan.pl
aSprzątanie piwnic, strychów, garaży,
wywóz mebli, śmieci, złomu, 503-711-500
Sprzątanie piwnic, wywóz mebli
tel. 694- 977- 485

przeprowadzki
Alko przeprowadzki, 512-139-430

aPrzeprowadzki 24h tel. 607-663-330

montaż - wywóz i utylizacja mebli
Taxi bagażowe 24h tel. 663 -833 -288
aPrzeprowadzki magazyn transport

600-800-176

aPraca dla osób z I i II grupą

aMalarz osobiście, 885-770-166

niepełnosprawności, tel. 513-052-780.

aMalowanie gładzie 22/258-09-96

0670775/14

aMiędzyzdroje, tel. 696-018-533
aPobyt w Górach !!! D.W. MAGNOLIA

Świeradów Zdrój. Tydzień pobytu już od
750 zł/os. W cenie : 2x dzienne wyżywienie, 5 grot solnych, 5 basenów
solankowych, 2 masaże relaksacyjne po
15 minut, basen kryty 24/h.Tel. 75/78162-78, fax 75/781-69-44 recepcja@dwmagnolia.pl, www.dwmagnolia.pl
aZakopane pokoje od 30zł, 503-917-371

noclegi - pokoje gościnne
aDarłowo -pokoje tel. 607-888-464
aDzwirzynopokoje.pl, morze 605-905-969
aDźwirzyno 100m od morza. Pokoje z

łaz.tv, wyżywienie, www.dw-riwiera.pl
Atrakcyjnie. 94/358-55-30, 0601-818-134
aDźwirzyno 607-448-172, 94/35-85-584
aGDAŃSK- pokoje.tel.797-051-366
aGdynia, nocleg- 791-847-636
aGrzybowo k/Kołobrzegu, 94/358-14-82
aJeszcze wolne pokoje na JESIEŃ-

Pobierowo- pok. 2,3 osob. z łaz., TV Sat.
300 m do morza. Tel. 91/386-44-45,
www.ulla.pl
aKarpacz tanio 609-443-264, 75/7619276
aKąty Rybackie, pokoje 55/247-77-58
aKołobrzeg!, 94\351-67-16, 602-322-432
aKołobrzeg, 692-791-703, 94/352-57-48
aKołobrzeg-morze, pokoje 94/351-17-80
aKrynica Morska 55/2476122, 606657660

www.polanka.mierzeja.com
taniej504038583

aMiędzyzdroje pokoje, TV 609-967-390
aPokoje Petra - Podlasie, 503-776-960

Przejażdżki, wycieczki, śluby
konno, www.konie-durda.pl
609925629

aGładź, malow.glazura 880-898-705

aMalarz Express 502-255-424, 835-66-18

REKLAMA

Wspólnika do działających obiektów Hotelarsko-Rehabilitacyjnych
w Polanicy Zdroju, z uwagi na zły
stan zdrowia przyjmę, 606-23-77-97

aŁeba- pokoje z łazienkami 59/8662304

nia z uprawnieniami, 600-880-199

aPlatformy Wiertnicze 0509-627-368

aU mnie u ciebie Gosia, 887-398-725

aŁeba, pokoje z łaz. Tv, 059/866-23-50

aŁeba! blisko morza,692-250-659

aGlauzra hydraulika 22/258-09-96

aOriflame 3000 zł/mies., 502-788-288.

aŁeba tanie pokoje z łaz. 0503-179-749

stolarskie

aElektryczne instalacje, domy, mieszka-

aKompleksowo, solidnie, rzetelnie tel.,

a35l B”8” Bródno F/B prv 517-913-079
a40zł f/bez z finałem 698-242-982

aŁazy k.Mielna wrzesień

parkietu, 512-246-444

kspres 501-819-826; 502-486-477

komunikaty

towarzyskie

aKARPACZ tanio 0603-59-11-69

pianin 22/664-30-30 693-169-661

aCyklina, lakier, osobiście 602-888-793

aHydraulika,naprawy,wymiany,awarie,e

Ostrowite k/Gołub.Dobrzynia, 693990113
www.poltour.pl/angelzentrum

aKupię każdy złom - piece, kaloryfery, rury,

aKąty Rybackie domki, pok, 55/2478753

PRZEPROWADZKI
Tanio!!! - www.fenix-vip.pl
tel., 501-706-300

aCyklina układanie 22/258-09-96

aHydrauliczne, 501-017-707

Atykwariat kupi książki i inne rzeczy
w domu klienta tel. 666-923-218

wanny (wszystko co metalowe), zużyte
kable elektr. Dojadę tel. 503-711-500

Odbierz swój podatek. 601-716-484,
56/678-11-66, podatki@europe.com

wołowego i wieprzowiny, praca na terenie
Niemiec.Tel. 516-773-908, 32/270-22-83

urodzeniowy (indywidualny),
503-918-964

inne

Zdrój - wczasy Tel. 022\822-00-31

aRzeźników do rozbioru rostbefu

jenne: obrazy, zegary, platery, bibeloty, militaria ul. Dąbrowskiego 1 (przy Puławskiej )
tel. 022\848-03-70, 601-352-129

noclegi - pensjonaty

aMalowanie wnętrz, 602-606-375

Piecyki, kotły (JUNKERS, VAILLANT,
TERMET, BERETTA, ARISTON)
naprawy, konserwacja, analiza
spalin, sprzedaż- montaż.
Telefon: 22/891-13-00,
www.gromgaz.pl

509-548-582

Sprzedam Yorki - rasowe, malutkie,
szczepione, 505-590-314

aPracowałeś, miałeś firmę w UK, Irlandii?

największy Night Club w Polsce, najwyższe zarobki w kraju. Zatrudnimy tancerki,
masażystki. Zakwaterowanie gratis.
Katowice-Gliwice, ul. Ceglarska 35, towa
rzyskie wykluczone 888-555-008, po 15.

aABC Antykwariat kupi wszelkie antyki

za gotówkę, znaczki, monety, medale,
zegarki, książki, 501-050-948

aCiechocinek - sanatorium, KRYNICA

AGENCJA Ochrony zatrudni pracowników ochrony na terenie
Warszawy tel. 519-101-105, 9.00-18.00

aABA Aktualnie bibeloty, meble, obrazy
itp. za gotówkę, 500-034-552, 601-336-063

Zielone szkoły. OW “Bałtyk” Stegna Tel.
55/247-72-37 www.owbaltyk.pl

47, 501-286-715, www.abra.ta.pl
Agencja Bracia Strzelczyk poszukuje
pośredników. Wiek min. 27 lat, średnie wykształcenie, 22/433-54-91

różne

aMazury, od 25-35 zł/os. 607-655-598

wycieczki
aSłowacja: termalne wody! Zdrowy
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aPustkowo-morze, domki 518-201-224

www.meble-ms.pl - kuchnie, garderoby, łazienki, korytarz. Zapraszam
do współpracy achitektów i projektantów wnętrz tel. 508-11-406

aRowy-ośrodek-pokoje, 59/845-36-36
aTylicz k/Krynicy Górskiej, pokoje z łaz.

doba z wyżywieniem 50zł, 509-059-915
aTylicz, pokoje z łazienkami, Tv, grill,

parking, dostęp do kuchni 506-568-220

inne
a0zł dojazd, tani serwis komputerowy
24h/7 dni 504-617-837

Zakopane pok od 30zł/os 609231694
aZakopane, pok. od 20zł, 505-310-607
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